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Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy najlepsze życzenia radości i pogody ducha.  

Niech te dni przepełnione będą radosnym, wiosennym nastrojem 
i nadzieją na spełnienie marzeń. Niech chwile spędzone w rodzinnym 

gronie przyniosą wytchnienie i spokój.  
Smacznego święconego i mokrego dyngusa.
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Andrzej Jarosiński
Zastępca Burmistrza Miasta
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Szybki rozwój Gminy 
Bodzentyn dzięki pozyskanym 
środkom finansowym
Od wielu lat Gmina 
Bodzentyn stara się re-
alizować wiele inwesty-
cji, które mają na celu 
polepszenie komfortu 
życia jej mieszkańców. 
Jednak wiele z tych 
inwestycji nie byłoby 
możliwych do zrealizo-
wania bez pozyskanych 
środków zewnętrznych. 
Obok przedstawio-
no wykres ukazujący 
wzrost pozyskanych 
środków zewnętrznych. 
W  latach  2007–2013  ilość 

środków  to  23  055  460,00  zł, 
natomiast  w  latach  2014–2020 
można  zaobserwować  wzrost 
aż o 58 480 327, 80  zł  (ponad 
trzykrotnie większą kwotę), czyli 
ilość pozyskanych środków wy-
niosła 81 535 787,85 zł.
Największą  ilość  środków 

samorządowi  Miasta  i  Gminy 
Bodzentyn  udało  się  pozyskać 
w 2017 roku – blisko 44 mln do-
finansowania  na  uporządkowa-
nie  gospodarki  wodno-ścieko-
wej.  Projekt  obejmuje  budowę 
ok.55  km  sieci  kanalizacyjnej, 
przyłączy  o  długości  ponad 
20 km w 16 miejscowościach dla 
ponad  4  tys.  mieszkańców,  re-
monty  i budowę nowych wodo-
ciągów, stacji uzdatniania wody 
oraz studni głębinowych. Wnio-
sek otrzymał wysoką punktację 
w trakcie ocen zarówno meryto-
rycznych oraz formalnych, dlate-
go znalazł się na 4 miejscu listy 
rankingowej  w  Polsce  na  134 
złożone  wnioski.  Jednocześnie 
jest  to  największa  inwestycja 
w historii naszej Gminy oraz naj-
większa  inwestycja  w  regionie, 
jaką  pozyskała  tego  typu  gmi-
na  w  okresie  programowania 
2014‒2020.  Dodatkowo  na  ten 
cel,  dzięki  naszym  staraniom, 
w 2019 r. przyznano do tego pro-
jektu jeszcze 4 mln zł. W sumie 
od kilku lat realizowane są inwe-

stycje  w  obszarze  gospodarki 
wodno-ściekowej o łącznej war-
tości ponad 95 mln zł.
Warto  wspomnieć,  że  reali-

zacje  zadań  z  zakresu  dostar-
czania  wody  i  odprowadzania 
ścieków  Gmina  Bodzentyn  po-
wierzyła specjalnie do tego celu 
utworzonej  jednostce  –  Przed-
siębiorstwu Usług Komunalnych 
Sp. z o.o.
Podobnym  zadaniem,  jakie 

realizowała  Gmina  w  latach 
wcześniejszych,  było  uporząd-
kowanie  gospodarki  wodno-
ściekowej w aglomeracji  Święta 
Katarzyna,  dzięki  któremu  roz-
budowano  i  zmodernizowano 
oczyszczalnię ścieków za łączną 
wartość ponad 6 mln złotych.
Pozyskane  środki  w  latach 

2016‒2020  pozwoliły  Gminie 
Bodzentyn  na  zrealizowanie 
wielu  inwestycji  związanych 
z modernizacją dróg. Przebudo-

wane odcinki dróg to m.in. Psa-
ry-Kąty – Psary-Podlesie, Wiąc-
ka  –  Wzdół  Rządowy,  Wzdół 
–  Parcele,  Kapkazy,  Wilków, 
Śniadka Pierwsza, Śniadka Dru-
ga – Śniadka Trzecia. W znacz-
nej większości drogi te od wielu 
lat  wymagały  przeprowadzenia 
gruntownych  remontów,  ponie-
waż  znajdowały  się  w  bardzo 
złym stanie technicznym. Posia-
dały  liczne spękania oraz ubyt-
ki, a pobocza były zaniedbane. 
Łącznie  udało  się  przebudo-
wać  lub  wyremontować  ok.  25 
odcinków  dróg,  dzięki  czemu 
niezaprzeczalnie  zwiększyło 
się  bezpieczeństwo  wszystkich 
mieszkańców.  Jak  można,  do-
strzec z  roku na  rok  liczba wy-
remontowanych dróg w Gminie 
Bodzentyn stale się powiększa. 
Dużą  inwestycją  drogową  była 
także budowa ścieżki pieszo-ro-
werowej  na  trasie  Święta  Ka-

tarzyna  –  Podgórze  za  łączną 
kwotę  z  dotacją  ponad  5 mln 
złotych.
Jedną  z  większych  inwesty-

cji  realizowanych  w  ubiegłych 
latach  była  także  głęboka  ter-
momodernizacja  energetyczna 
siedmiu budynków użyteczności 
publicznej: SP w Psarach Starej 
Wsi, SP we Wzdole Rządowym, 
budynku  UMiG  Bodzentyn,  bu-
dynku gminnego w Bodzentynie, 
OPOZ w Bodzentynie, OPOZ we 
Wzdole, OPOZ w Św. Katarzynie 
za łączną kwotę 5 030 222,43 zł, 
w  tym  dofinansowanie  UE  -  3 
262 951,40 zł. której celem była 
poprawa  jakości  powietrza  oraz 
środowiska  poprzez  redukcje 
emisji  zanieczyszczeń  przy  jed-
noczesnym  zwiększeniu  wyko-
rzystania energii odnawialnej.
Samorząd  Gminy  zrealizo-

wał także wiele zadań z zakresu 
poprawy  funkcjonalności  oraz 
rozwoju edukacyjnego szkół pod-
stawowych,  oraz  zadbał  o  ulep-
szenie infrastruktury i wyposaże-
nia trzech Ośrodków Zdrowia.
Obecnie realizowane są dwa 

duże  projekty,  których  partne-
rem  jest  Gmina  Bodzentyn  – 
adaptacja części budynku OSP 
na  potrzeby  Miejsko-Gminne-
go  Centrum  Kultury  i  Promo-
cji  oraz  rewitalizacja  wzgórza 
zamkowego  z  ruinami  pałacu 
biskupów  krakowskich.  Nato-
miast  beneficjentem  projektu 
jest  Związek  Gmin  Gór  Świę-
tokrzyskich.  Obydwa  projekty 
z  pewnością  przyczynią  się 
do  znacznego  rozwoju  kultury 
i turystyki na terenie gminy.
W  2020  roku  Burmistrz  Mia-

sta  i Gminy Bodzentyn Dariusz 
Skiba  podpisał  bardzo  ważną 
umowę  dla  wszystkich  obec-
nych,  jak  i przyszłych  rodziców, 
ponieważ  dotyczy  ona  budowy 
kompleksu  przedszkolno-żłob-
kowego w miejscowości Wilków. 
Przyznane dofinansowanie to aż 
4 mln złotych, które  pokryje 
w całości realizację inwestycji.
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Kolejne drogi w Gminie Bodzentyn 
zostaną wyremontowane
10 lutego br. w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Bo-
dzentynie, Burmistrz 
Dariusz Skiba podpisał 
cztery bardzo ważne dla 
Naszej Gminy umowy 
na inwestycje drogowe. 
Umowy na wykonanie 
kompletnej dokumenta-
cji o nazwach zadań:

  Nr 1 - „Wykonanie dokumen-
tacji projektowej przebu-
dowy drogi powiatowej nr 
0588T w msc. Podlesie” 
(odcinek drogi powiatowej 
Psary St Wieś – Podlesie 
– Cerle) za łączną kwotę 
220 785,00 zł brutto,

  Nr 2 - „Wykonanie dokumen-
tacji projektowej przebudowy 
drogi powiatowej nr 0609T 
w msc. Siekierno Podmie-
ście – Sieradowice Parce-
le – Sieradowice Drugie, 
Śniadka Druga, śniadka 
Pierwsza” za łączną kwotę 
291 190,00 zł brutto,

  Nr 3 - „Wykonanie dokumen-
tacji projektowej przebudowy 
drogi powiatowej nr 0583T 
w msc. Podmielowiec – 
Nowa Wieś w kierunku 
Siekierna” za łączną kwotę 
192 255,00 zł brutto,

  Nr 4 - „Wykonanie do-
kumentacji projektowej 
przebudowy drogi powiato-
wej nr 0588T w msc. Psary 
Podłazy – Hucisko – Wzdół 
Kolonia” za łączną kwotę 
249 075,00 zł brutto,
Wyżej  wymienione  umowy 

zostały podpisane z dwoma wy-
konawcami. Dla zadań nr 1  i  4 
wykonawcą jest Biuro Projekto-
wo-wykonawcze  „Drogi  i  ulice”, 
natomiast  dla  zadań  nr  2  i  3 
wykonawcą  dokumentacji  jest 
Drogowa Pracownia Projektowa 
z Kielc. Wykonawcy zostali wy-
łonieni  na  podstawie  przetargu 
nieograniczonego z końca grud-
nia 2020 r.
Są  to  już kolejne  inwestycje, 

które  będą  realizowane  pomi-
mo  obecnej  sytuacji  związanej 
z  pandemią  COVID  –  19.  Ter-
min  ich  realizacji  przewiduje 

się na drugą połowę 2022 roku, 
po  czym  przygotowana  doku-
mentacja  zostanie  przekazana 
do  powiatu  kieleckiego,  jako 
pomoc rzeczowa, celem dalszej 
realizacji.
Działania  te  są  kontynuacją 

dalszej współpracy  z  powiatem 
kieleckim.  W  ubiegłych  latach 
gmina  przekazała  pomoc  rze-
czową  i  finansową  dla  powiatu 
na zadania m.in.:
  budowa ścieżki pieszo-ro-

werowej w miejscowości 

Wilków – Święta Katarzyna, 
przekazano dokumenta-
cję projektową za kwotę 
217 710,00 zł (dodatko-
wo opracowywana jest 
dokumentacja za kwotę 
44 000,00 zł), ponadto gmi-
na dołoży do robót budowla-
nych około 2 500 000,00 zł,

  budowa chodnika w miej-
scowości Siekierno-Pod-
mieście, przekazano 
dokumentację projektową 
za kwotę 60 393,00 zł, 

ponadto gmina dołożyła 
do robót budowlanych ponad 
260 050,00 zł,

  ukończony remont drogi 
nr 0582T w miejscowości 
Leśna i Siekierno – Stara 
Wieś, którego koszt wyniósł 
ponad 1 mln 300 tys. zł, 
w tym wkład własny gminy 
126 056,00 zł,

  ukończony remont drogi nr 
0588T w miejscowości Psa-
ry-Podłazy. Wartość przepro-
wadzonego remontu to 629 
tys. 701 zł, w tym wkład 
z budżetu gminy wyniósł 62 
970,00 zł.
Obecnie  samorząd  gminny 

jest  w  trakcie  opracowywania 
dokumentacji  dla  powiatu  kie-
leckiego  przebudowy  następu-
jących dróg:
  w miejscowości Wiącka pn. 

„Przebudowa i rozbudowa 
drogi powiatowej nr 0588 
T w miejscowości Wiąc-
ka.’’ Wartość umowy 267 
525,00 zł.

  w miejscowości Wzdół Par-
cele „Przebudowa i rozbudo-
wa drogi powiatowej nr 0584 
T na odcinku od Stara Wieś 
do skrzyżowania z drogą 
gminną nr 311017T”, war-
tość umowy 67 650,00 zł.

  odcinka drogi z Orzechów-
ki do Skorucina „Część 2 
Budowa drogi powiatowej 
na odcinku Skorucin-Orze-
chówka’’, wartość umowy 
138 375,00 zł.
Miasto  i  Gmina  Bodzentyn 

jest  jedną  z  nielicznych  gmin 
w  regionie,  która  angażuje  się 
w  proces  regulacji  dróg  powia-
towych oraz projektowania kom-
pleksowych  modernizacji  i  roz-
budowy.
Serdecznie  dziękuję  więk-

szości Radnych Rady Miejskiej 
w  Bodzentynie  za  podjęcie, 
uchwały  w  sprawie  uchwalenia 
Wieloletniej  Prognozy  Finanso-
wej  na  lata  2021‒2047.  Dzięki 
tej  ważniej  uchwałe  mogą  być 
realizowane  kolejne  inwestycje 
drogowe na  terenie nasze gmi-
ny.  – Burmistrz Miasta  i Gminy 
Bodzentyn Dariusz Skiba

E. Kita
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Kolejna wyremontowa-
na droga powiatowa 
oddana do użytku, tym 
razem w miejscowości 
Siekierno-Podmieście. 
Modernizacja dopiero 
co odebranej drogi była 
bardzo ważna, ponieważ 
od wielu lat znajdowała 
się w złym stanie.

– Mam  nadzieje,  że  będzie 
służyła  wszystkim  mieszkań-
com i osobom, które tutaj prze-
jeżdżają.  To  trasa  od  Bodzen-
tyna  do  Wykusu  –  powiedział 
Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Bo-
dzentyn  Dariusz  Skiba  w  wy-
wiadzie z Radiem Kielce
W dniu 17 grudnia br. nastąpi-

ło  uroczyste  otwarcie  zmoderni-
zowanej drogi powiatowej. Przy-
pomnijmy,  że gmina Bodzentyn, 
w ramach pomocy rzeczowej dla 
powiatu  kieleckiego  w  2019  r., 
przekazała  dokumentację  pro-
jektową,  dotyczącą  rozbudo-
wy  drogi  powiatowej  nr  0582T. 

Koszt  wykonania  dokumentacji 
projektowej,  na  modernizację 
drogi  oraz  budowę  chodnika 
w  miejscowości  Siekierno-Pod-
mieście,  wyniósł  60 393,00 zł. 
Natomiast  całkowity  koszt  inwe-
stycji wyniósł 3,5 mln zł, z czego 
260 050,00 zł to pomoc finanso-
wa z budżetu gminy, a 2 mln zł 
stanowiło dofinansowanie z Fun-

duszu  Dróg  Samorządowych. 
O realizację tej  inwestycji zabie-
gała Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej w Bodzentynie Katarzy-
na Sikora oraz prezes Stowarzy-
szenia Siekierno Nasza Ojczyna 
profesor Urszula Oetinngen.
Uroczystego  otwarcia  dro-

gi  dokonali:  Burmistrz  Miasta 
i Gminy Bodzentyn Dariusz Ski-

ba,  Starosta  Kielecki  Mirosław 
Gębski,  Wiceprzewodniczące 
Rady Miejskiej Katarzyna Siko-
ra, prezes Stowarzyszenia Sie-
kierno Nasza Ojczyzna profesor 
Urszula  Oettingen,  członkowie 
Zarządu  Powiatu  Kieleckiego 
Stefan  Bąk  i  Cezary  Majcher 
oraz  przedstawiciele  wykonaw-
ców inwestycji.  E. Kita

Zakończono kolejne 
inwestycje drogowe!

Pod koniec 2020 r. 
gmina Bodzentyn otrzy-
mała dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych 
w ramach Funduszu 
Przeciwdziałania CO-
VID-19 w wysokości  
4 mln złotych na reali-
zację kluczowego dla 
samorządu zadania tj. 
na budowę kompleksu 
przedszkolno-żłobko-
wego.
Inwestycja  będzie  zlokalizo-

wana  w  miejscowości  Wilków, 
na  działce  będącej  własnością 
gminy, znajdującej się przy  tra-
sie  dojazdowej  do  Kielc,  którą 
do  pracy  dojeżdża  większość 

okolicznych  mieszkańców. 
W  kompleksie  zostanie  utwo-
rzonych około 50 miejsc opieki 
dla dzieci w wieku 0‒3  lat oraz 
100  miejsc  opieki  dla  dzieci 
w wieku przedszkolnym. Wokół 

nowobudowanego budynku po-
wstanie infrastruktura w postaci 
parkingu i placu zabaw. W dniu 
05.02.2021 r. podpisana została 
umowa  z  firmą  Pracownia  Ar-
chitektury AMAX  na  koncepcję 

architektoniczno  –  budowlaną, 
która  będzie  stanowiła  pod-
stawę  projektu  budowlanego. 
Ukończenie inwestycji planowa-
ne jest na sierpień 2023 roku.

Redakcja

Pierwszy żłobek w gminie Bodzentyn
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„Budowa  sieci  kanalizacji 
sanitarnej  wraz  z  przyłączami, 
zbiornikami  retencyjnymi,  pom-
powniami  ścieków  i  ich  zasila-
niem  energetycznym  policzni-
kowym w msc. Dąbrowa Górna”
Zadbaliśmy  podniesienie 

komfortu  mieszkańców  Gminy 
Bodzentyn w zakresie odprowa-
dzania  ścieków. Przed  końcem 
2020 roku udało się wybudować 
sieć  kanalizacyjną  i  podłączyć 
do niej nieruchomości w Dąbro-
wie  Górnej.  Większość  miesz-
kańców podpisała  już właściwe 
umowy  umożliwiające  rozlicza-
nie się z odprowadzanych ście-
ków.

ZAKRES 
ZREALIZOWANEJ 
INWESTYCJI
Roboty  budowlane  w  miej-

scowości. Dąbrowa Górna:
  grawitacyjne kanały sa-

nitarne sanitarna ø 200 – 
4441,32 m

  przyłącza kanalizacji sa-
nitarnej ø 160 (wykonano 
103szt.) – 2612,75 m

  kanały tłoczne (DN110, 
DN90) – 2 044,76 m

  sieciowe przepompownie 
ścieków – 3 szt.

WARTOŚĆ 
ZREALIZOWANEJ 
INWESTYCJI
Roboty  budowlane  w  miej-

scowości Dąbrowa Górna:
  kanał sanitarny wraz z prze-

pompowniami – wartość 
3 799 703,65 zł

  przyłącza kanalizacji sanitar-
nej – wartość 441 518,75 zł
Koszt  opracowania  doku-

mentacji  projektowej  dla  miej-
scowości Dąbrowa Górna:

  kanał sanitarny – wartość 48 
125,00 zł

  przyłącza kanalizacji sanitar-
nej – wartość 6 250,00 zł
RAZEM – wartość 
4 295 597,40 zł
Przypomnijmy,  że  realizację 

zadań  z  zakresu  dostarczania 
wody  i  odprowadzania ścieków 
Gmina  Bodzentyn  powierzyła 
specjalnie do tego celu utworzo-
nej  jednostce  –  Przedsiębior-
stwu  Usług  Komunalnych  Sp. 
z  o.o.  –  bez  powołania  Spółki 
zakres opisywanych działań nie 
byłby możliwy. 

Dzięki  powołaniu  w  2016  r. 
Przedsiębiorstwa  Usług  Komu-
nalnych przez gminę Bodzentyn, 
w  2017  r.  pozyskaliśmy  prawie 
40 mln zł ze  środków  ujętych 
w  ramach  projektu  Programu 
Operacyjnego  Infrastruktura 
i  Środowisko  na Uporządkowa-
nie gospodarki wodno-ściekowej 
w Aglomeracji  Bodzentyn.  Pro-
jekt obejmuje budowę ok. 55 km 
sieci  kanalizacyjnej,  przyłączy 
o  długości  ponad  20  km  w  16 
miejscowościach  dla  ponad  4 
tys. mieszkańców, remonty i bu-
dowę nowych wodociągów, sta-
cji uzdatniania wody oraz studni 
głębinowych.  Sukcesem  było 
to, że nasz wniosek znalazł się 
na 4 miejscu w Polsce na 134 
złożone  wnioski.  Jest  to  naj-
większa  inwestycja  w  regionie 
jaką  pozyskała  tego  typu  gmi-
na  w  okresie  programowania. 
Dodatkowo na ten cel, dzięki na-
szym staraniom, w 2019 r. przy-
znano do  tego projektu  jeszcze 
4  mln  zł.  W  sumie  od  kilku  lat 
realizujemy inwestycje w obsza-
rze gospodarki wodno-ściekowej 
o wartości za ponad 95 mln zł.

PUK Bodzentyn

Dąbrowa Górna podłączona 
do kanalizacji sanitarnej

W połowie grudnia bie-
żącego roku zakończyły 
się prace renowacyjne 
przy miejscach pamięci 
żołnierzy Armii Krajo-
wej na polanie Wykus 
i w okolicy.
Wniosek o środki na to zada-

nie  złożony  został  przez  Gmi-
nę  Bodzentyn  w  porozumieniu 
ze  Stowarzyszeniem  Siekierno 
Nasza  Ojczyzna,  Nadleśnic-
twem  Suchedniów,  Środowi-
skiem  Świętokrzyskich  Zgru-
powań  Partyzanckich  Amii 
Krajowej  „Ponury”-  „Nurt”.  Pie-
niądze  na  ten  cel w wysokości 
prawie 30 tys. zł Gmina Bodzen-
tyn  otrzymała  z  Ministerstwa 
Kultury  i  Dziedzictwa  Narodo-

wego w ramach programu „Miej-
sca pamięci i trwałe upamiętnie-
nia w kraju”. Realizacja całości 
zadania wyniosła 39 719,96 zł.
Pracami objęto cztery mogiły 

żołnierzy  Armii  Krajowej  (Lud-
miły  Bożeny  Stefanowskiej  ps. 
„Zjawa”, Mariana Cieśli ps. „Mie-
tek”,  Tadeusz  Lange  ps.  „Szy-
ling”,  grupy  Jana  Kosińskiego 
ps.  „Jacek”),  pomnik  żołnierzy 
Grupy Warszawskiej,  kapliczkę 
na Wykusie wzniesioną z inicja-
tywy żołnierzy AK w 1957 r.
W wyniku przeprowadzonych 

prac  wymieniono  uszkodzo-
ne  krzyże  i  ogrodzenia  mogił, 
na dwóch mogiłach uzupełniono 
znaki Polski Walczącej. Na Wy-
kusie ustawiono nowy drewnia-
ny  krzyż;  na  drewnianej wiacie 

nad  ołtarzem,  gdzie  odbywają 
się  msze  polowe  wymienio-
no  pokrycie  dachowe  na  gont. 
Przy  kapliczce  betonowe  płyty 
chodnikowe zastąpiono granito-
wą  kostką,  uzupełniono  uszko-
dzone  dachówki  ogrodzenia, 
odnowiono  metalową  bramkę, 
umieszczono metalowe barierki 
na  częściach  bocznych  ogro-
dzenia  kapliczki.  Oczyszczono 
i  umyto  elementy  betonowe 
i  kamienne.  Naprawiono  most-
ki,  kładki,  barierki  oraz  przy 
wszystkich  obiektach  umiesz-
czono tabliczki informacyjne.
Odnowione  miejsca  pamię-

ci  narodowej  to  ważne  znaki 
polskiej  historii.  W  tych  oko-
licach  działały  oddziały  Armii 
Krajowej dowodzone przez mjr. 

Jana Piwnika ps. „Ponury” i mjr. 
Eugeniusza  Kaszyńskiego  ps. 
„Nurt”. Ich stan zachowania jest 
wyrazem naszej pamięci i hołdu 
dla Bohaterów Gór Świętokrzy-
skich.   Urszula Oettingen

Renowacja miejsc pamięci na Wykusie
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Plac Żwirki, na dolnym 
rynku w Bodzentynie, 
od niedawna zdobi 
wielkie czerwone serce, 
które, choć metalowe 
niesie dużą pomoc naj-
bardziej potrzebującym.
Pojemnik  w  kształcie  serca 

przeznaczony  jest do zbierania 
plastikowych nakrętek, zarówno 
tych z butelek po napojach,  jak 
i po płynach do prania, płukania 
itp. Najważniejsze, aby nakrętki 
były plastikowe bez metalowych 
lub szklanych elementów.
„Mam nadzieję, że nasza ini-

cjatywa  spotka  się  z  pozytyw-
nym  odbiorem  mieszkańców, 
ponieważ jest to dla dobra osób, 
które są w szczególnie ciężkiej 
sytuacji  lub  borykają  się  z  po-
ważnymi  chorobami.  Ponad-
to  mając  na  uwadze,  iż  nasza 
gmina  jest  położona  w  szcze-
gólnym miejscu  pod względem 
przyrodniczym,  montaż  tego 
serca  ma  szczególną  wartość 
proekologiczną”.  –  powiedział 

Dariusz Skiba Burmistrz Miasta 
i Gminy Bodzentyn.
Zebrane  nakrętki  trafią 

do  fundacji,  a  następnie  do  fir-
my  recyklingowej,  która  zapła-
ci  za  każdy  zebrany  kilogram, 
a  odzyskane  pieniądze  prze-

znaczane  zostaną  na  pomoc 
dla  chorych  i  potrzebujących. 
Serduszko  dostępne  jest  dla 
wszystkich  zainteresowanych 
przez  całą  dobę,  w  związku 
z  czym  zainteresowane  osoby 
mogą przyłączyć  się do  zbiórki 

w dowolnym, dogodnym dla sie-
bie  momencie.  Tym  niewielkim 
gestem  nie  tylko  uwrażliwia-
my  dzieci  na  potrzeby  innych 
i  uczymy  prawidłowych  postaw 
społecznych, ale również może-
my realnie pomóc.   E. Kita

Stalowe serce o wielkiej mocy!
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Dobiegło końca wykonanie zadania pn. „Rozbudowa 
i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu 
wody w Bodzentynie ul. Opatowska”. To kolejna 
sfinalizowana inwestycja będąca częścią projektu 
realizowanego ze środków Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko pn. „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzen-
tyn”, potwierdzona wydanym w dniu 24 lutego 2021 r. 
pozwoleniem na użytkowanie.

Podstawowym  problemem 
obiektu  przed  jego  moderni-
zacją  były  stare,  wyeksploato-
wane  urządzenia  i  filtry,  które 
nie  gwarantowały  właściwego 
uzdatniania  wody  dostarczanej 
mieszkańcom. Zrealizowana in-
westycja zapewnia zwiększenie 
wydajności  stacji  do  90m3/h, 
a  cztery  w  pełni  zautomatyzo-
wane  filtry  ciśnieniowe  zde-
cydowaną  poprawę  procesu 
uzdatniania  wody,  gwarantując 
odbiorcom wodę o parametrach 
zgodnych z normami określony-
mi  w  rozporządzeniu  Ministra 
Zdrowia w sprawie jakości wody 
przeznaczonej  do  spożycia 
przez ludzi.
W celu osiągnięcia założonej 

wydajności SUW i wartości pa-
rametrycznych wody konieczna 
była  zmiana  istniejącego  ukła-
du  technologicznego.  Część 
istniejących obiektów nie nada-
wała  się  już  do  eksploatacji 
i  niezbędna była  ich  likwidacja. 
Część wystarczyło zmodernizo-
wać  i  przebudować,  eliminując 
jednocześnie  potencjalne  koli-
zje  infrastruktury  podziemnej. 

Jednak  dla  zapewnienia  pełnej 
sprawności  SUW  trzeba  było 
dodatkowo  wybudować  nowe 
obiekty  technologiczne,  wraz 
ze związaną z nimi infrastrukturą 
podziemną,  jak np.  zbiornikami 
wody czystej (wyrównawczymi), 
wód  popłucznych,  fragmentami 
sieci  wodociągowej,  rurociąga-
mi  technologicznymi,  kablami 
itp. Kompletnej wymianie podle-
gał cały system Aparatury Kon-
trolno-Pomiarowej i Automatyki. 
Przeprowadzony  został  także 
kompleksowy  remont  budynku 
SUW,  wraz  z  zabudowaniem 
kompletnego  nowego  systemu 
grzewczego.  Teren  stacji  ogro-
dzono  z  uwzględnieniem  wiel-
kości  zabudowy nowych obiek-
tów,  wykonano  na  nim  nowy 
i przebudowano istniejący układ 
komunikacji  wewnętrznej.  Za-
stosowano przy tym nowe ener-
gooszczędne oświetlenie.
Stacja  Uzdatniania  Wody 

w Bodzentynie przy ul. Opatow-
skiej zasilana jest z dwóch ujęć 
wody  podziemnej.  Jedna  stud-
nia  to  studnia  wyremontowana 
przez  wykonawcę  całej  inwe-

stycji, tj. AQUASEEN Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie. Druga 
–  to  całkowicie  nowa  studnia 
awaryjna  wykonana  w  2020 
roku  przez,,  HYDROEL”  –  Za-
kład  Wiertniczo  –  Geologiczny 
s.c.  Janusz  Dyda,  Jerzy  Dyda 
z  siedzibą  w  Zagórzanach.  In-
formowaliśmy  już  mieszkań-
ców Miasta i Gminy Bodzentyn, 
że  w  2020  roku  na  wszystkich 
ujęciach  zakończono  budowę 
studni  awaryjnych,  których  do-
tąd nigdzie nie było.
SUW  w  Bodzentynie  przy 

ul.  Opatowskiej  zasila  w  wodę 
wodociąg,  którym  dostarczana 
jest woda do wschodniej części 
Miasta Bodzentyn oraz sołectw 
Gminy:  Sieradowice,  Śniadka, 
Dąbrowa Dolna, Dąbrowa Gór-
na,  Wola  Szczygiełkowa  oraz 
Celiny – Podgórze.
Rozbudowa  i  moderniza-

cja  stacji  uzdatniania  wody 
na  ujęciu  wody  w  Bodzentynie 

ul. Opatowska realizowana była 
od 20.01.2019 r. do 27.02.2021 r. 
Wykonawcą zadania jest wspo-
mniana już Spółka AQUASEEN 
Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  War-
szawie.  Koszt  całej  inwesty-
cji  to  3.255.810,00  zł  brutto, 
z  czego  2.647.000,00  zł  netto 
to  kwota  wydatków  kwalifiko-
wanych  z  Programu  Opera-
cyjnego  Infrastruktura  i  Środo-
wisko  2014‒2020  w  ramach 
umowy  o  dofinansowanie  nr 
POIS.02.03.00‒00‒0120/17‒03 
z dnia 13.11.2017 r.
Budowa  nowej  studni  awa-

ryjnej,  której  wartość  opiewa 
na kwotę brutto 354 396,4 zł, re-
alizowana  była  poza  projektem 
POIiŚ. Studnia w 95% (od kwo-
ty  netto)  została  dofinansowa-
na ze  środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki  Wodnej  w  Kiel-
cach w ramach umowy pożyczki 
008/19 z dnia 24.01.2019 r.

Nowa jakość stacji uzdatniania 
wody w Bodzentynie
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Pod koniec ubiegłe-
go roku zakończono 
budowę podjazdu dla 
osób niepełnospraw-
nych przed budynkiem 
Urzędu Miasta i Gminy 
w Bodzentynie. 
Budowa podjazdu była możli-

wa dzięki funduszom jakie uda-
ło się pozyskać Gminie Bodzen-
tyn  od Starostwa Powiatowego 
z PFRON-u w ramach „Progra-
mu  wyrównywania  różnic  mię-
dzy  regionami  III” w obszarach 
B, D w wysokości 39 726,38 zł. 
Koszt  wykonania  inwestycji 
to 113 503,94 zł brutto, dofinan-
sowanie  ze  środków  PFRON 
stanowiło  35%  całości  kwoty, 
natomiast  65%  stanowił  wkład 
własny gminy, czyli 73 777,56 zł.
W  ubiegłym  tygodniu  bur-

mistrz Dariusz Skiba,  zastępca 
Andrzej  Jarosiński  oraz  przed-
stawiciele  Powiatu  Kieleckie-
go:  starosta  Mirosław  Gębski 
i  członek  Zarządu  Stefan  Bąk 
dokonali  oficjalnego  odbioru 
ukończonych  robót.  Natomiast 
w  dniu  12  stycznia  mieliśmy 
przyjemność  gościć  Dyrekto-
ra  Świętokrzyskiego  Oddziału 
Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji  Osób  Niepełnospraw-
nych – Andrzeja Michalskiego.
Pochylnia  dla  osób  niepeł-

nosprawnych  znajduje  się  przy 
wejściu  od  strony  parkingu. 
Do  chwili  obecnej  osoby  nie-

pełnosprawne  nie  mogły  swo-
bodnie wejść oraz poruszać się 
po  budynku  urzędu,  ponieważ 
już  przed  wejściem  do  poko-
nania  są  schody.  Dzięki  nowej 
inwestycji  ulegnie  to  zmianie, 
a komfort osób odwiedzających 
urząd znacznie się poprawi.
Podczas  wizyty  w  urzędzie 

starosta Mirosław Gębski i czło-
nek Zarządu Stefan Bąk odwie-
dzili także Filię Wydziału Komu-
nikacji  i  Transportu  Starostwa 
Powiatowego.  Wraz  z  nowym 
rokiem  pomieszczenie  Urzędu, 
w  którym  mieści  się  w.w.  Filia 
Starostwa  zostało  wyremonto-
wane.

Sukcesywnie  trwają  prace 
remontowe  kolejnych  pomiesz-
czeń Urzędu, o których będzie-

my  informować  w  najbliższym 
czasie.

E. Kita

Urząd bez barier dla 
niepełnosprawnych
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Od 6 lat Burmistrz Mia-
sta i Gminy Bodzentyn 
Dariusz Skiba stara się 
sukcesywnie moderni-
zować budynek urzędu 
oraz kładzie duży nacisk 
na poprawę funkcjo-
nalności wszystkich 
budynków użyteczno-
ści publicznej z terenu 
naszej Gminy. 

Dzięki  wszystkim  zmianom 
budynki  stają  się  również  eko-
nomiczne  w  utrzymaniu.  Przy-
pomnijmy,  że  w  2018  roku 
zrealizowano  projekt  komplek-
sowej  termomodernizacji  sied-
miu  budynków  użyteczności 
publicznej,  której  celem  była 
poprawa jakości powietrza oraz 
środowiska  poprzez  redukcje 
emisji zanieczyszczeń przy jed-
noczesnym  zwiększeniu  wyko-
rzystania energii odnawialnej.
Obecnie  w  dalszym  ciągu 

prowadzone są prace remonto-
we  wewnątrz  budynku  Urzędu 
Miasta  i Gminy w Bodzentynie. 
Nowy wygląd zyskały pomiesz-
czenia  kadr  i  biura  Rady  Miej-
skiej,  które  od wielu  lat  wyma-
gały  modernizacji.  Wizerunek 
pokoju szpeciły popękane ścia-

ny, widoczne liczne zacieki oraz 
odchodzące panele podłogowe. 
Jednak wszystkie wady odeszły 
w  zapomnienie,  ponieważ  dziś 
możemy  pochwalić  się,  nową 
wyrównaną  podłogą,  która  zo-
stała  wyłożona  panelami  oraz 
odświeżonymi  ścianami.  Wraz 

z  nowym  rokiem  zostało  wy-
remontowane  pomieszczenie 
urzędu, w którym mieści się Filia 
Wydziału  Komunikacji  i  Trans-
portu  Starostwa  Powiatowego 
oraz pokój znajdującym się przy 
wejściu na pierwsze piętro. Bur-
mistrz zapewnia jednak, że pra-

ce remontowe nie zakończą się 
na  tych zadaniach  i w dalszym 
ciągu będzie starał się zmieniać 
na  lepsze  wygląd  urzędu,  jak 
i  wszystkich  obiektów  użytecz-
ności  publicznej  w  gminie  Bo-
dzentyn. 

E. Kita

Budynek Urzędu Miasta 
i Gminy w Bodzentynie 
zmienia się nie do poznania!
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Decyzja starosty

Informacja
W  styczniu  2021  r.  informowaliśmy już mieszkańców 

Miasta  i Gminy Bodzentyn  zaopatrywanych w wodę z uję-
cia Wzdół Parcele, tj.:  Hucisko, Kamieniec, Kamionka, Nowa 
Wieś,  Podmielowiec, Orzechówka, Wzdół  Parcele,  Skorucin, 
Ściegnia, Wzdół Rządowy, Wiącka, Siekierno-Podmieście, Sie-
kierno-Przedgrab, Siekierno-Stara Wieś, Kamienna Góra, Le-
śna-Stara Wieś, Podkonarze, Parcelanci, Sieradowice Drugie, 
Sieradowice  Parcele,  Stara  Wieś,  Wzdół-Kolonia,  o stwier-
dzeniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sa-
nitarnego w Kielcach przydatności wody z tego ujęcia do 
spożycia przez ludzi. 
Gdyby jednak ktoś z mieszkańców tego obszaru odczuwał 

niepokój, zapewniamy,   że jakość wody na tym ujęciu jest 
zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jako-
ści wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w każdym ze 
wskazanych tam aspektów. W wyniku zastosowania innowa-
cyjnej technologii koagulacji, najbardziej interesujący mieszkań-
ców parametr, tj. zawartość ołowiu – spadł poniżej określonej  
w rozporządzeniu normy <10 µg/l. Wyniki ostatnich badań – 
wykonanych w lutym 2021 r. wykazują poziom <5 µg/l. Zatem 
zaangażowanie  inwestycyjne w gospodarkę wodno-ściekową 
procentuje, mimo iż bywa niezauważalne  gołym okiem. 

PUK Bodzentyn

Grupa wsparcia.pl to w pełni darmowy i anonimowy 
portal dla ludzi szukających pomocy i wzajemne-
go zrozumienia. Bezpieczna przestrzeń, gdzie wraz 
z innymi możesz walczyć z depresją, uzależnieniem 
i innymi życiowymi kryzysami. 
Od 1 marca 2021 roku z portalu grupa wsparcia.pl można korzy-

stać również za pomocą aplikacji mobilnej dostępnej w systemach 
Android i IOS. To kamień milowy w niesieniu pomocy w nowocze-
sny i niekonwencjonalny sposób.
Więcej  o  Fundacji ADRA  Polska:  www.adra.pl,  www.facebook.

com/ADRAPolska

Osoba do kontaktu:
Jakub Juszczyk
ADRA Polska
+ 48 690 890 690
kontakt@
grupawsparcia.pl

ADRA Polska 
www.adra.pl

Pierwsza w Polsce 
anonimowa i darmowa 
platforma wsparcia 
dostępna w aplikacji 
mobilnej
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Wystarczy, że rozlicza-
jąc się z podatku jako 
adres zamieszkania, 
wskażesz miejscowość 
z terenu Gminy Bodzen-
tyn. O adresie zamiesz-
kania możemy mówić 
wtedy, gdy przebywa-
my na danym terenie, 
mamy zamiar tam stale 
przebywać, a miejsce 
to jest naszym centrum 
interesów osobistych 
lub majątkowych.
Do  budżetu  gminy  „wraca” 

38,16%  całkowitej  kwoty  po-
bieranego  podatku  dochodo-
wego (od podatników). Stanowi 
to  dość  istotną  część  finansów 
naszej  gminy,  które  przezna-
czane  są  na  różnego  rodzaju 
inwestycje lokalne, w tym np. re-
monty dróg, budowy chodników, 
wymianę oświetlenia ulicznego, 
czy  też  realizację  funduszu so-
łeckiego itp.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy 

z 13 listopada 2003 r. o docho-
dach jednostek samorządu tery-
torialnego, kwotę udziału gminy 
we wpływach z podatku docho-
dowego  od  osób  fizycznych, 
stanowiącego  dochód  budżetu 
państwa,  ustala  się  mnożąc 
ogólną  kwotę  wpływów  z  tego 
podatku  przez  0,3934,  z  za-

strzeżeniem  art.  89,  i  wskaź-
nik  równy  udziałowi  należnego 
w  roku  poprzedzającym  rok 
bazowy  podatku  dochodowego 
od osób fizycznych zamieszka-
łych na obszarze gminy, w ogól-
nej  kwocie  należnego  podatku 
w tym samym roku.
Jednak  wielkość  kwoty,  któ-

ra  zasili  budżet  gminy,  zależna 
jest  od  tego  ilu  tak  naprawdę 
mieszkańców  w  zeznaniu  po-
datkowym, wskaże ją jako swo-
je miejsce zamieszkania i urząd 
skarbowy  właściwy  miejscowo 
dla  danej  gminy.  Jednocześnie 
przypominamy,  że  w  PIT-cie 
adres  zamieszkania  nie  musi 
być  jednoznaczny  z  adresem 
zameldowania.  Wyjaśniając  – 
jeżeli  mieszkaniec  zameldowa-
ny  jest  na  terenie  innej  gminy, 
a  zamieszkuje  w  gminie  Bo-
dzentyn,  jako  adres  powinien 
wskazać miejsce  zamieszkania 
z terenu gminy Bodzentyn.
Dlatego  serdecznie  zachę-

camy  wszystkich  mieszkańców 
by  w  „części  identyfikacyjnej” 
PIT-u (patrz zdjęcie) jako adres 
zamieszkania  podali  właści-
wą  miejscowość  z  terenu  na-
szej gminy, w której  rezydowali 
na dzień 31 grudnia 2020 r.
Pozyskane  w  ten  sposób 

pieniądze  z  podatków  pozwo-
lą  na  sprawniejszą  realizację 
zaplanowanych  zadań  gminy, 

upiększenie  jej  terenów, popra-
wę  infrastruktury,  finansowanie 
usług publicznych, z których ko-
rzystają  zarówno  mieszkańcy, 
jak i osoby odwiedzające.
Warto  też  wiedzieć, 

że ok. 10% PIT trafia do budże-
tu powiatu a ok. 1% do budżetu 

województwa, w którym miesz-
ka podatnik PIT.
W  ten  prosty  sposób  za-

dbajmy więc  wspólnie  o  naszą 
gminę poprzez wsparcie jej dal-
szego  rozwoju,  na  którym  sko-
rzystają wszyscy mieszkańcy.

E. Kita

Czy wiesz, że Twoje rozliczenie 
PIT ma wpływ na dalszy rozwój 
naszej Gminy?

Masz ochotę zwiedzić 
Naszą Małą Ojczy-
znę bez wychodzenia 
z domu? Jest to możli-
we! Zapraszamy na wirtu-
alny spacer po ciekawych 
miejscach Naszej Gminy.

Na stronie internetowej Urzę-
du Miasta i Gminy w Bodzenty-
nie  znajduje  się  specjalna  za-

kładka  zatytułowana  „Wirtualny 
Spacer po Gminie”.
Na  ponad  trzydziestu  spe-

cjalnie  przygotowanych  pa-
noramach  można  podziwiać 
przepiękny  teren  Gminy  Bo-
dzentyn m.in.  zabytkowe obiek-
ty, niektóre lokacje czy też wspa-
niałe widoki z lotu ptaka. Każda 
z  panoram ma  załączony  krótki 
opis miejsca, w którym obecnie 

znajduje  się  wirtualny  turysta. 
W  niektórych  przypadkach  za-
mieszczone są również pojedyn-
cze  zdjęcia,  które  z  pewnością 
wzbogacą wrażenia wirtualnych 
odkrywców.  Przemierzając  wir-
tualnie  Naszą  Gminę,  nacie-
szysz oczy malowniczymi krajo-
brazami, odkryjesz skarby ukryte 
w bodzentyńskiej kolegiacie oraz 
poznasz  zabytkowy układ urba-

nistyczny miasta.  Natomiast  ro-
dacy, obecnie mieszkający poza 
gminą, mogą z sentymentem po-
dziwiać bliskie im okolice.
Wirtualny spacer można „od-

być”  zarówno  na  komputerze, 
jak  i na ekranie smartfonu,  jed-
nak mamy  nadzieję,  że  ukaza-
ne  atrakcje  zachęcą  Państwa 
do odwiedzenia nas niebawem.

E. Kita

Wirtualny spacer po gminie Bodzentyn
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8 lutego br. w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miasta 
i Gminy w Bodzentynie, 
Burmistrz Dariusz Skiba 
uroczyście przekazał 
przedstawicielom czter-
nastu stowarzyszeń 
pulsoksymetry.

Urządzenia  pozwalające 
zmierzyć  nasz  puls  w  szcze-
gólności  trafiły  do  organizacji 
świadczących  usługi  wsparcia 
dla seniorów, oraz działających 
na rzecz lokalnej społeczności. 
W  ubiegłym  tygodniu  pakiet 

pulsoksymetrów  z  rąk  Rena-
ty  Janik  Wicemarszałek  Wo-
jewództwa  Świętokrzyskiego 

otrzymał  Dariusz  Skiba  Bur-
mistrz Miasta i Gminy. 

Przyrząd  mierzy  trzy  funk-
cje  życiowe:  natlenienie  krwi, 
puls  oraz  indeks  perfuzji,  czyli 
przepływ  krwi  przez  naczynia 
krwionośne.  Pulsoksymetr  jest 
przenośny,  a  pomiar  saturacji 
oraz tlenu jest bezbolesny i bez-
inwazyjny.
Pulsoksymetry  zostały  za-

kupione  w  ramach  realizacji 
Projektu  „Stop  wirusowi!  Za-
pobieganie  rozprzestrzeniania 
się  COVID-19 w województwie 
świętokrzyskim”,  który  jest  do-
finansowany  ze  środków  Unii 
Europejskiej, przyznanych w ra-
mach  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego.

Pulsoksymetry dla stowarzyszeń 
z gminy Bodzentyn

Celem głównym I etapu pro-
jektu  (marzec-  czerwiec)  jest 
określenie potrzeb społecznych 
w wyniku przeprowadzonej dia-
gnozy  –  zebranie  inicjatyw  od-
dolnych w celu ukierunkowania 
funkcjonowania  Miejsko-Gmin-
nego  Centrum  Kultury  i  Tury-
styki  jako  instytucji  działającej 
w  oparciu  o  dialog  ze  społecz-
nością  lokalną.  W  ramach  za-

dania planujemy przeprowadzić 
diagnozę  oraz  ogłosić  konkurs 
na  inicjatywy  edukacyjno-kul-
turalno-społeczne.  Będzie  ona 
przeprowadzona  wśród  dzieci, 
młodzieży i dorosłych.
Poprzez  zastosowanie  róż-

norodnych  kanałów  wykonania 
diagnozy,  forma  internetowa, 
drukowana, wywiad środowisko-
wy  zakładamy  dotarcie  do  jak 

najszerszej grupy mieszkańców. 
Zorganizujemy spotkania warsz-
tatowe (jeśli pozwolą na to obo-
strzenia)  i  dokonamy  analizy 
potrzeb  i  możliwości.  Stworzy-
my: zbiór pomysłów pod nazwą 
„Inspiruje  (MY)  Bodzentyn”, 
przez  grupę  projektową,  której 
zadaniem będzie określenie po-
tencjału  jakim  dysponuje  gmina 
oraz przeprowadzenie  szczegó-
łowych badań ankietowych. Bę-
dziemy promować projekt wśród 
mieszkańców gminy. 
Korzystając z budynków i ze-

społu naszej jednostki dołożymy 
wszelki starań w celu zacierania 
barier  architektonicznych,  cyfro-
wych  oraz  informacyjno-komu-
nikacyjnych, co zapewni dostęp-
ność podczas realizacji projektu 
wszystkim  mieszkańcom  rów-

nież tym z niepełnosprawnościa-
mi (spotkania będą odbywać się 
w budynku  spełniającym wszel-
kie  wymogi  dotyczące  dostęp-
ności  dla  osób  niepełnospraw-
nych),  a  następnie,  w  oparciu 
o  rezultaty  tejże  diagnozy  zor-
ganizujemy  konkurs  na  inicja-
tywy  lokalne,  które  będą  miały 
na  celu  pobudzić  lub wzmocnić 
społeczną aktywność kulturową. 
Konkurs  na  inicjatywy  lokalne 
pn.  „Inspiruje  (MY)  Bodzentyn” 
ogłosimy  w  miesiącu  czerw-
cu. Komisja wybierze od 3 do 7 
najciekawszych  inicjatyw,  które 
będą realizowane w drugim eta-
pie projektu (lipiec- listopad).
Środki  pozyskane  na  reali-

zację projektu to 8 tys. na etap 
I oraz 22 tys. na etap II.

MGCKiT w Bodzentynie

Dom kultury+inicjatywy lokalne 2021
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzen-
tynie od marca tego roku będzie realizowało projekt 
Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ 
Inicjatywy Lokalne 2021 pn. „Inspiruje (MY) Bodzentyn”, 
którego celem strategicznym jest inicjowanie działań 
w życiu lokalnej społeczności, odkrywaniu i rozwijaniu 
kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwór-
czych zasobów społeczności gminy Bodzentyn”. Pro-
jekt będzie realizowany w dwóch etapach.
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Setki nowości wydawniczych 
w naszej bibliotece
Miejsko–Gminna Biblio-
teka Publiczna im. Adeli 
Nawrot w Bodzentynie 
poszerza ofertę czytel-
niczą dla mieszkańców 
Miasta i Gminy Bodzen-
tyn. Mając na uwadze 
stan księgozbioru 
biblioteki p.o. dyrek-
tor Marcin Sikorski 
w uzgodnieniu z Bur-
mistrzem Dariuszem 
Skibą podjął decyzję 
o wprowadzeniu działań 
mających na celu po-
lepszenie stanu naszej 
biblioteki.

Istniejący księgozbiór, często 
nieaktualny  i  nieatrakcyjny  dla 
dzisiejszego  czytelnika  nale-
ży  systematycznie  uzupełniać 
o nowe wydawnictwa. W miarę 
możliwości  staramy  finanso-
wać  zakupy  z  programów  ze-
wnętrznych  oraz  ze  środków 
własnych.  Nasza  Biblioteka 
w  2020  roku  otrzymała  dotację 
od Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego  na  zakup  nowo-
ści  wydawniczych  w  ramach,, 
Narodowego  Programu  Roz-
woju  Czytelnictwa”  Priorytet  1. 
Zakup  nowości  wydawniczych 

do bibliotek publicznych w kwo-
cie 5 500,00 zł. Otrzymane do-
finansowanie  przeznaczyliśmy 
w  znacznym  stopniu  na  zakup 
nowości dla dorosłych uwzględ-
niając życzenia i potrzeby czytel-
ników. Zakupiono także nowości 
dla dzieci i młodzieży. W ramach 
dotacji  zakupiono  233  książki 
(79 książek dla dzieci i młodzie-
ży, 154 książki zakupiono dla do-
rosłych).  Biblioteka  z  własnych 
środków  zakupiła  916  książek 
na  kwotę  14  350,63  zł.  Zbiory 
naszej  biblioteki  wzbogaciły  się 
o  powieści  obyczajowe,  sensa-
cyjne, literaturę piękną dla dzieci 
i młodzieży, książki biograficzne, 
lektury oraz takie, które są kon-
tynuacją  serii  cieszących  się 
dużym zainteresowaniem wśród 
czytelników.
Ogółem  w  2020  roku  doko-

nano  niebagatelnego  zakupu 
1149 książek na łączną kwotę 19 
850,63 zł. Jest to znaczący wkład 
w  uzupełnienie  księgozbioru 
w  ostatnich  kilkunastu  latach. 
Spośród  zakupionych  pozycji 
na pewno każdy znajdzie coś dla 
siebie. Książki po wprowadzeniu 
do systemu będą dostępne w na-
szej bibliotece, o czym będziemy 
informować na bieżąco.

MGBP im. Adeli Nawrot  
w Bodzentynie
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Już od 3 lat harcerze 
z gminy Bodzentyn 
działający przy Miej-
sko-Gminnym Centrum 
Kultury i Turystyki 
w Bodzentynie organi-
zują świąteczną zbiórkę 
żywności dla osób naj-
bardziej potrzebujących.

Również  i  w  tym  roku  na-
szym  celem  było  zebranie  jak 
największej  ilości  żywności 
i  przekazanie  jej  najbardziej 
potrzebującym.Na  hasło  PO-
MOC  wszyscy  harcerze  z  Bo-
dzentyna, Wzdołu, Psar, Siera-
dowic  oraz  Świętej  Katarzyny, 
„jak  jeden  mąż”  zmobilizowali 
swoje  siły,  przekazując  bardzo 
dużo  artykułów  spożywczych, 
przemysłowych  i  chemicznych.
Do  akcji  świątecznej  paczki 
włączyły się także markety spo-
żywcze. Dzięki uprzejmości kie-
rowników  sklepów  LEWIATAN 

i ROBERT wszyscy mieszkańcy 
naszej  gminy  mogli  wspomóc 
potrzebujących,  wkładając  pro-
dukty do wyznaczonych koszy-
ków.
Zbiórka  żywności  przerosła 

nasze najśmielsze oczekiwania. 
W  tak  trudnym  dla  wszystkich 
roku,  pomogliśmy  zorganizo-

wać  godne  święta  aż  6  rodzi-
nom z naszej gminy. Z pewno-
ścią  nie  była  to  nasza  ostatnia 
akcja.  Mamy  wielką  nadzieję, 
że  w  przyszłym  roku  jeszcze 
szerzej  otworzycie  Państwo 
swoje serca, aby wspomóc naj-
bardziej  potrzebujących.  Rów-
nocześnie  ze  zbiórką  żywności 

zorganizowaliśmy także zbiórkę 
artykułów  dla  zwierząt,  które 
przekazaliśmy  do  schroniska 
w Dyminach. 
Wielkie  podziękowania 

za włączenie się w naszą akcję 
dla  Stowarzyszenia  Champion 
Dog,  Państwa  S.D  Gawłowicz 
oraz wszystkim osobom, którym 
nie  jest  obojętny  los  skrzyw-
dzonych  zwierząt,  Dziękujemy 
raz  jeszcze  wszystkim,  którzy 
zaangażowali się w naszą świą-
teczną  zbiórkę  żywności,  dzię-
kujemy za Wasze wielkie serca 
i życzliwość.
Misją  harcerstwa  jest  nie-

sienie  pomocy  bliźnim,  kształ-
towanie  postaw  i  charakterów 
młodych  ludzi.  Włączając  się 
w  akcje  charytatywne  uczymy 
ich empatii i wrażliwości na ota-
czający świat.
Jako  instruktorzy,  jesteśmy 

dumni,  że  mamy  takie  osoby 
w swoich szeregach.

Pwd. Inga Świderska

Charytatywna akcja harcerzy
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Tegoroczne obchody 
Powstania Stycznio-
wego, ze względów 
na zachowanie reżimu 
sanitarnego związanego 
z COVID – 19, odbyły się 
w dużo skromniejszej 
formie niż dotychczas. 
Odwołana została mię-
dzy innymi nieodzowna 
część uroczystości, czy-
li Marsz Szlakiem Po-
wstańców Styczniowych 
na trasie Suchedniów 
– Bodzentyn, w którym 
corocznie udział brało 
setki osób.

W  dniu  23  stycznia  br.  Cen-
tralne  Obchody  158.  Rocznicy 
Wybuchu  Powstania  Stycznio-
wego,  rozpoczęły  się  uroczystą 
mszą św. w kościele pw. Św. An-
drzeja Apostoła w Suchedniowie 
w intencji powstańców, po której 
zebrani  uczcili  pamięć  Suche-
dniowskiego Oddziału Powstań-
ców  Styczniowych  poprzez  zło-
żenie kwiatów i zapalenie zniczy 
pod  „Krzyżem  Przedpowstań-
czym”  oraz  pamiątkową  tablicą 
w Suchedniowie.
Na  Górnym  Rynku  w  Bo-

dzentynie oddano hołd bohate-

rom  powstania  składając  wią-
zanki kwiatów oraz znicze przy 
tablicy  upamiętniającej  150. 
Rocznicę  Wybuchu  Powstania 
Styczniowego. W skromnej uro-
czystości, bez apelów, przemó-
wień oraz salwy honorowej, przy 
zachowaniu reżimu sanitarnego 
uczestniczyli  m.in.  Agata  Woj-
tyszek  Poseł  na  Sejm  RP, An-
drzej Bętkowski Marszałek Wo-
jewództwa  Świętokrzyskiego, 
komendant  Marszu  Szlakiem 
Powstańców Styczniowych Da-
niel Woś wraz ze swoim synem 
i  ojcem  –  pomysłodawcą  mar-
szu,  Dariusz  Skiba  Burmistrz 
Miasta i Gminy Bodzentyn wraz 
z przedstawicielami Rady Miej-

skiej  w  Bodzentynie,  Cezary 
Błach Burmistrz Miasta i Gminy 
Suchedniów.  W  późniejszych 
godzinach kwiaty pod pamiątko-
wą tablicą złożył Michał Rachtan 
Prezes  Stowarzyszenia  Towa-
rzystwa Przyjaciół  Bodzentyna, 
Jerzy Materek Członek Zarządu 
Powiatu Starachowickiego oraz 
Urszula  i  Mirosław  Oettingen. 
Przedstawiciele  Stowarzysze-
nia  Siekierno  Nasza  Ojczyzna 
również  złożyli  kwiaty,  zapalili 
znicze i zawiązali biało-czerwo-
ne kokardy na cmentarzu para-
fialnym przy nagrobku Stanisła-
wa Zygadlewicza i symbolicznej 
mogile powstańców 1863 r. oraz 
pod  krzyżem  upamiętniającym 

miejsce powieszenia przez Ro-
sjan w 1864 r. Stanisława Zyga-
dlewicza.
Uroczyste  Obchody  Powsta-

nia  Styczniowego,  organizowa-
ne  przez  komendanta  marszu 
Daniela  Wosia,  z  roku  na  rok 
gromadzą coraz to większą ilość 
uczestników, a zwłaszcza Marsz 
Szlakiem Powstańców Stycznio-
wych. Wydarzenie to  jest wspa-
niałą lekcją historii, dlatego mam 
nadzieję,  że  w  przyszłym  roku 
uda  się  przeprowadzić  obcho-
dy w znacznie szerszym gronie 
osób,  tak  jak  to  miało  miejsce 
w  latach ubiegłych – powiedział 
Dariusz  Skiba Burmistrz Miasta 
i Gminy Bodzentyn.  E. Kita

Oddali hołd bohaterom 
Powstania Styczniowego

Pod takim hasłem 12 lutego br. 
w Szkole Podstawowej w Woli 
Szczygiełkowej odbyły się zajęcia 
profilaktyczno-edukacyjne dla 
uczniów klasy 1 i 2. 

Były to zajęcia z udziałem przedstawicieli 
Posterunku  Policji  w  Bodzentynie:  dzielni-
cowego asp. Marcina Przygoda i sierż. szt. 
Joanny Miernik. Głównym celem zajęć było:
– omówienie zasad bezpieczeństwa pod-

czas uprawiania sportów zimowych i zabaw 
na świeżym powietrzu (szczególnie na rze-
kach, stawach, na sankach w pobliżu jezd-
ni, w górach na nartach czy na kuligu...),
– przedstawienie  zagrożeń  i  niebezpie-

czeństw wynikających z nierozsądnego za-
chowania,

– wdrażanie dzieci do umiejętności prze-
strzegania zasad bezpieczeństwa.
W  czasie  zajęć  dzieci  przyswajały  za-

sady  bezpieczeństwa  na  drodze,  w  szkole 
i  w  domu.  Utrwalały  też  numery  alarmowe 
oraz  zasady  prawidłowego  alarmowania 

służb ratowniczych w przypadku zagrożenia. 
Nie  zabrakło  informacji  o  odpowiedzialności 
i  obowiązku  udzielania  pomocy.  Uczniowie 
aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Z uwagą 
słuchali,  oglądali  prezentację  multimedial-
ną,  slajdy.  Śmiało  zadawali  pytania,  ale  też 
chętnie  dzielili  się  swoimi  spostrzeżeniami 
i doświadczeniami. Na zakończenie wszyscy 
otrzymali elementy odblaskowe – opaski.
Mamy  nadzieję,  że  tego  typu  zajęcia 

przyczynią  się  do  zachowania  przez  dzie-
ci  szczególnej  ostrożności  podczas  zabaw 
zimowych,  a  także  do  przestrzegania  za-
sad  bezpieczeństwa  na  drodze,  w  szkole 
i w domu. Szczere dziecięce uśmiechy, proś-
by dzieci o autografy policji  i głośne okrzyki 
„Dziękujemy!”  były  wyrazem  uznania,  sza-
cunku i podziękowania.

Agata Bzymek

„Bezpiecznie w czasie zabaw zimowych i nie tylko...”
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Kilka lat temu mieliśmy przyjemność przeprowadzić 
wywiad z mieszkańcem Dąbrowy Górnej, który zajmu-
je się nietuzinkowym jak na mężczyznę zajęciem, 
a mianowicie hafciarstwem. Postanowiliśmy ponow-
nie udać się z odwiedzinami do Pana Stanisława 
i sprawdzić czy w dalszym ciągu pomimo choroby 
i inwalidztwa nie zrezygnował z realizacji swojej pasji.

Pan  Stanisław Mańko  przed 
chorobą  pracował  jako murarz, 
cieśla. Budował budynki gospo-
darcze,  domy  zarówno  muro-
wane,  jaki  i z bali wraz z zada-
szeniem. Jak mówi bardzo lubił 
wykonywać swój zawód, jednak 
z powodu postępującej choroby 
musiał zrezygnować z jego wy-
konywania.  Jednak  Pan  Stani-
sław nie poddał się i znalazł so-
bie nowe domowe zajęcie jakim 
jest  haftowanie.  Żona  Jadzia 
nazywa go złotą rączką, ponie-
waż  jest  to  niespotykane,  aby 
mężczyzna lubił takie zajęcie.

Przypomnijmy czytelnikom, 
kiedy rozpoczął Pan swoją 
przygodę z wyszywaniem?
Stanisław Mańko: – Podczas 
wizyty u mojej siostry zoba-
czyłem u niej lupę. Zapytałem 
do czego jej używa. Wyjaśni-
ła, że lupa potrzebna jej jest 
do haftowania. Poprosiłem 
ją, żeby mnie tego nauczyła. 
Siostra dała mi kawałek kanwy, 
wzór pieska oraz nici. Wyhafto-

wałem go, ale jak to pierwsza 
praca – nie był on idealny. Mia-
łem się go pozbyć, ale stwier-
dziłem, że jest to moja pierwsza 
praca i szkoda jej się było 
pozbyć. Stoi teraz u wnuczki 
w pokoju. Później rzuciłem 
haftowanie, bo mi to nie szło. 
I za drugim razem jak zobaczy-
łem obraz Jezuska wyhaftowa-
nego w jednym kolorze, od tej 
pory zaczęła się moja robota. 
Jak zrobiłem tego Jezuska, tak 
wyszywam do dziś.

Czyli wyhaftowany piesek 
był takim nieudanym począt-
kiem, a Jezus można powie-
dzieć, że był impulsem, który 
poprowadził Pana do dalsze-
go działania.
Jak ruszyłem z Jezuskiem, tak 
już do tej pory ciągnę haftowa-
nie. Jezus dał mi siłę do roboty.

Ile poświęca Pan czasu 
na haftowanie?
Na początku pracowałem 
po 12 lub 15 godzin dziennie, 

wstawałem przed godz. 6 
rano, brałem lekarstwa i wy-
szywałem do 20.00‒21.00. 
Teraz już trochę sfolgowałem, 
bo jak by nie było haftuję już 
9 rok. Dużo dłużej choruję, 
i wcześniej przed haftowaniem 
robiłem wiele różnych rzeczy 
z origami – koszyczki, flakony, 
pawie, misie, dzbanki. Kleiłem 
wszystko na klej i trzeba to było 
mocno ściskać, a ja nie mam 
już tyle siły. Trochę pougniata-
łem i mnie bolała ręka. Żona 
składała mi kartki, a ja kleiłem.
Jadzia Mańko: – Składałam 
dziennie 1 500 karteczek. 
W sumie to ja namówiłam męża 
do składania origami. Jak by-
łam na rehabilitacji to z terapii 
zajęciowej przywiozłam pięk-
nego białego łabędzia. Powie-

działam do męża zobacz jakie 
to ładnie, będziemy takie robić. 
No popatrzył, i powiedział – nie 
robimy tego. Zeszło jakieś dwa 
tygodnie i stwierdził, że jednak 
robimy. Pokazałam mężowi jak 
i zaczęliśmy robić różne rzeczy 
z origami.

Czy obecnie pracuje Pan nad 
jakimś obrazem?
Pan Stanisław wyjął z szafki 
wzornik, do którego miał scho-
wane trzy kanwy na których 
zaczął haftować morskie wzory.
– Tutaj zacząłem haftować, 
ale jeszcze musze zrobić koło 
ratownicze i koło sterowni-
cze. Zrobiłem na razie kotwę. 
Bo to będzie trzy obrazy razem 
umocowane w jednej ramce. 
Robiłem to tylko, że przerwa-
łem i zacząłem wyszywać 
Ostatnią wieczerzę.

Czyli robi Pan czasami kilka 
obrazów jednocześnie.
Czasami tak. Miałem robić tam-
te obrazy, tylko żona mi prze-
rwała. Dlatego teraz wyszywam 
„Ostatnią wieczerzę”.

Jak wygląda praca podczas 
wyszywania dużego obrazu?
Pan Stanisław wyjął z szufladki 
wzorniki.– Duży obraz podzie-
lony jest na kilka części, które 
wyszywa się kolejno. Trzeba 
pilnować według tego, znacz-
ki oraz numery nici. Ja sobie 
pospisywałem numery nici, 
bo były podane stare, a teraz 
są one pod nowym numerem. 
Mam wzornik mulin, i to pozwala 
mi się odnaleźć w ich numerach.

Niektórym osobom wyszy-
wanie mogłoby wydawać się 

Jak haftowanie stało się pasją
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Towarzystwo Przyjaciół 
Bodzentyna chciałoby 
przypomnieć niektórych 
ludzi oraz ciekawsze 
obiekty historyczne 
znajdujące się 
na terenie naszej 
pięknej gminy. 

Dziś, na początek, pragniemy 
przedstawić  informacje  o  naj-
sławniejszej  bodzentyńskiej 
figurze,  a  spisane  przez  pana 
Artemiusza Wołczyka – kronika-
rza  Bodzentyna,  Honorowego 
Obywatela  Bodzentyna,  byłego 
prezesa naszego Towarzystwa. 
Jeśli będzie można,  to w kolej-
nych  numerach  postaramy  się 
zamieścić  informacje  z  innych 
miejscowości  naszej  gminy. 
Mamy  nadzieję,  że  ta  informa-
cja  przedstawiona  w  postaci 
gawędy przypadnie czytelnikom 
do gustu.
Przeglądając  karty  historii 

Bodzentyna, na wielu stronach, 
spotkać można takie notatki:

(…) Około 100 lat po spale-
niu Tarczka w 1241 roku przez 
Konrada Mazowieckiego w woj-
nie z Bolesławem V biskup Bo-
dzanta Jankowski założył nową 
osadę…

(…) Wkrótce po pobycie 
w Bodzentynie w dniu 19 czerw-
ca 1410r Władysława Jagiełły 
miasto uległo pożarowi…

(…) Około 1450r Kazimierz 
Jagiellończyk (…) kazał Bo-
dzentyn spalić i nadane prawa 
odebrać…

Po nowym spaleniu się mia-
sta król Zygmunt I w roku 1507 
potwierdził jego przywileje.
W 1815 r. proboszcz Bodzen-

tyna  ks.  Józef Czekajowicz  tak 
pisał do władz:

Kościół bodzencki 14 VIII 
1791r przez okropną pogorzel 
miasta utracił dzwony cztery 
wartości 20 tys. złp. Masa pozo-
stała jest tak uszkodzona, że nie 
będzie zdatną do przetopienia. 
Kościół przez lat kilkanaście po-
zostaje przy jednej sygnaturce

 /Arch. Parafii/

Nie ma chyba stulecia w histo-
rii  Bodzentyna,  aby  nie  trafił  go 
duży pożar, a mniejszych chyba 
nie zliczył by nikt. Nie dziwmy się 
więc,  iż  na  centralnym  placyku 
miasteczka stoi kamienna figura 
św. Floriana patrona strażaków, 
figura, o której wspomina każdy 
przewodnik turystyczny włącznie 
z  „Katalogiem  zabytków  sztuki 
w Polsce”, wydanym w Warsza-
wie w 1959 r. Również takie epo-
kowe  dzieło  jak  „Słownik  Geo-
graficzny  Królestwa  Polskiego” 
z  1880  r.  pod  hasłem  „Bodzen-
tyn,  Bodzantyn,  Bożęcin,  albo 
Borzęcin” pisze m.in.

Są tu dwa rynki, a na jednym 
wznosi się na kamiennym obe-
lisku figura św. Floriana z ciosu 
wcale niezłej roboty.
Dla  mieszkańców  Bodzenty-

na figura stała się powszednio-

ścią. Nikt z nich nie staje przed 
nią dłużej, niż na chwilę, by się 
przypatrzeć dokładniej, przeczy-
tać umieszczone na niej napisy 
oraz  –  co  uważam  za  bardziej 
ważne  – wspomnieć o ludziach, 
którzy tę figurę fundowali, stara-
li  się  o  jej  konserwację,  którzy 
ją podnosili z upadków. 
Bardziej  ciekawią  się  figurą 

przechodzący przez Bodzentyn 
turyści, którzy obowiązkowo za-
trzymują się przed nią, oglądają 
ze  wszystkich  stron,  odczytują 
z  trudnością  niewyraźne  napi-
sy,  które  ktoś  z  bodzentynian, 
przed  dwoma  laty,  w  bardzo 
niepojętny  i niefachowy sposób 
„odnowił”  jakąś  farbą szpecącą 
raczej, niż upiększającą.

Michał Rachtan, 
prezes Towarzystwo 

Przyjaciół Bodzentyna

Gdzie stoi i na co się 
patrzy św. Florian?

prostą rzeczą, ale trzeba być 
bardzo skupionym i precy-
zyjnym, ponieważ przy tak 
dużych obrazach jakie Pan 
haftuje łatwo o pomyłkę.
Nieraz tak jest, że robię 
kawałek, coś za blisko mi wy-
chodzi. Liczę i nie zgadzają 
mi się wyszyte oczka. Mówię 
jak to. Sprawdzam po kolei, 
a tu okazuje się że na przy-
kład za wcześnie coś wy-
szyłem. Muszę wtedy ten 
fragment wypruć i haftować 
od nowa. Nieraz człowiek się 
pomylił, ale raczej staram 
się nad tym skupiać. Wzo-
rów do wyszycia mam ponad 
tysiąc sztuk. Dla każdego coś 
się znajdzie.

Co najchętniej Pan haftuje 
i dlaczego?
Nie robi mi to różnicy. Po kolei 
co leci, wszystko lubię wyszy-
wać. Robię to po to aby też nie 
mieć sztywnych rąk. Dzięki ha-
ftowaniu mam także sprawność 
w dłoniach. Teraz trochę się 
męczę, dlatego pracuję trochę 
mniej, ale staram się wyszywać 
cały czas. Niedawno zrobiłem 
duży, ładny obraz Świętego 
Floriana dla strażaków z OSP 
w Bodzentynie.

Ile prac ma Pan w swoim 
dorobku?
Obrazków to mam bardzo 
dużo. Ponad sto na pewno już 
wykonałem. Często robiłem 
obrazy dla rodziny lub na pre-
zent. Wyszywam też pamiątki 
na komunię Świętą dla dzieci. 
Wyszywam imię dziecka, datę 
komunii, hostię z kielichem 
oraz dziewczynkę lub chłop-
czyka. Kwiatuszków zrobiłem 
także parę sztuk i tak na razie 
je trzymam.

Czy jest jakiś obraz, który 
ma dla Pana szczególne 
znaczenie?
Najważniejszy jest dla mnie 
obraz Jezusa, który dał 
mi siłę do roboty. Nie oddam 
go za żadne pieniądze. Mogę 
wyszyć taki sam, ale ten jest 
dla mnie bardzo wyjątkowy.

Panie Stanisławie, dziękuję 
serdecznie za miłą rozmowę. 
Życzę dużo zdrowia w tych 
ciężkich czasach oraz inspi-
racji i kolejnych owocnych lat 
pracy. Mam nadzieję, że spod 
Pana ręki wyjdzie jeszcze 
niejedno dzieło.

Górna część figury.  
Zdjęcie z 1982 r.
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Miniony rok zapisał się złotymi 
literami na kartach historii Bo-
dzentyńskich Zapasów.

Nasi zapaśnicy w minionym roku wywal-
czyli cztery medale Mistrzowstw Polski.

Największym  sukcesem  ubiegłego  roku 
był złoty medal Wiktorii Płaczkowskiej, która 
została Mistrzynią Polski.
Kolejny  medal,  to  srebro  Julii  Kowalik 

oraz  dwa  brązowe  krążki:  Klaudii  Hajden-
rajch i Aleksandra Płaczkowskiego.

Życzymy  aby  w  bieżącym  roku,  ciężka 
praca  naszych  podopiecznych,  przyniosła 
nam wiele doniosłych chwil, pełnych pozy-
tywnych wrażeń.  Trenerzy:

Karol Kucharczyk, 
Zbigniew Płaczkowsk

Podsumowanie osiągnięć zapaśników Guliwera w roku 2020

Szkoła Podstawowa 
im. Stefana Żeromskie-
go w Psarach Starej 
Wsi przyłączyła się 
do projektu edukacyj-
nego „Wokół Stefana 
Żeromskiego”, organi-
zowanego przez Zespół 
Placówek Oświatowych 
w Strawczynie.

Celem  projektu  jest  posze-
rzanie wiedzy o życiu i twórczo-
ści  Stefana  Żeromskiego,  po-
budzanie  aktywności  twórczej 
uczniów, promocja regionu, roz-
wijanie  kreatywności  i  postaw 
twórczych oraz rozwijanie zain-
teresowań  czytelniczych.  Pro-
jekt skierowany jest do uczniów 
klas  4‒8  szkół  podstawowych 
z  województwa  świętokrzyskie-
go.  Uczniowie  pod  opieką  na-
uczycieli  raz  w  miesiącu  będą 
wykonywać  wskazane  w  regu-
laminie zadania.
Zadaniem miesiąca paździer-

nika było zaprojektowanie kartki 
urodzinowej dla Stefana Żerom-
skiego.  Zadanie  to  pod  kierun-
kiem  p.  Marty  Borek-Cholewy 
wykonali uczniowie klasy 6.

W  listopadzie  uczniowie  na-
szej  szkoły pod kierunkiem na-
uczycieli  –  p.  Jerzego Wójcika 
i p. Eweliny Wrzesień przygoto-
wali  prezentacje  multimedialne 
pt.,,  Ciekawe miejsca  do  zwie-
dzenia w naszym regionie”. Za-
interesowanie  wśród  uczniów 
było  duże.  Spośród  wykona-
nych prac wybrano trzy prezen-
tacje z klasy 5 i 8, które następ-
nie zostały wysłane do Zespołu 
Szkół w Strawczynie.

Uczniowie  wykonując  te  za-
dania  musieli  wykazać  się  nie 
tylko  umiejętnościami  kom-
puterowymi,  ale  także  zna-
jomością  ciekawych  miejsc 
w regionie, zarówno pod kątem 
przyrodniczo-turystycznym,  jak 
i  historycznym.  Pogłębili  też 
wiedzę  o  walorach  turystyczno 
-krajoznawczych  swojej  małej 
ojczyzny.
W  grudniu  uczniowie  klasy 

siódmej  pod  kierunkiem  pani 
Moniki Wnętrzak zaprojektowa-
li  okładkę  do  powieści  Stefana 
Żeromskiego „Syzyfowe prace”. 
W przypadku  tego  zadania na-
leżało  wykazać  się  zdolnościa-
mi plastycznymi oraz dobrą zna-
jomością treści tej lektury.
W  styczniu  uczniowie  mogli 

zaprezentować  swoje  talenty 
poetyckie.  Zadaniem  tego mie-
siąca było napisanie rymowanki 
lub  wiersza  o  Stefanie  Żerom-
skim. Również z  tym zadaniem 
uczniowie  poradzili  sobie  do-
skonale.  A  oto  wiersz  naszych 
szkolnych poetów z klasy 6:
Klechda o Stefanie Żeromskim
Historia niesie,
że żył na świecie
artysta zdolny,

rodak nasz skromny.
Zwał się Żeromski.
Jego to książki i poematy
tak dziś, jak i przed laty
ludzi cieszyły,
Polakom dumę przynosiły.

A my, psarzanie
mamy tu kamień,
gdzie napis woła:
„Stała tu szkoła.
Dziewięcioletni Polak nasz 
zdolny uczył się przez rok
w tym budynku szkolnym.”

Lecz wichry losu
w przeróżny sposób
z kraju naszego
nosiły Maurycego.

 Aż wieść tę smutną
przyniosło echo,
że w listopadzie
w naszej Warszawie
zastygło pióro
mistrza wielkiego
Stefana Żeromskiego.

O kolejnych zadaniach i spo-
sobie realizacji projektu poinfor-
mujemy w  późniejszym  artyku-
le.

 M. Borek-Cholewa

Wojewódzki Międzyszkolny Projekt Edukacyjny 
„Wokół Stefana Żeromskiego”
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Podsumowanie osiągnięć zapaśników Guliwera w roku 2020

W pierwszym z trzech 
turniejów pod patrona-
tem PZPN o Mistrzostwo 
Województwa w kategorii 
Orliczek, który odbył się 
w Busku Zdroju pod-
opieczne trenera Mirosła-
wa Rubinkiewicza odnio-
sły duży sukces zajmując 
I miejsce przed KSP Kielce 
i Luks Wisła Nowy Kor-
czyn.

Skład naszej drużyny: Oliwia 
Świetlik,  Magdalena  Wąs,  Oli-
wia  Furmańczyk,  Patrycja  Ku-
charska,  Oliwia  Nowak,  Daria 
Grzywna, Izabela Sikora, Patry-
cja  Kowalik,  Monika  Piwowar-
czyk oraz Natalia Figiel.
Wszystkie zespoły zostały na-

grodzone piłkami ufundowanymi 
przez Świętokrzyski Związek Pił-
ki Nożnej  –  bardzo  dziękujemy. 
Następny  turniej  odbędzie  się 
w Bodzentynie, a ostatni w Kiel-
cach.  Mirosław Rubinkiewicz

I miejsce w kategorii Orliczek

Klaudia Hajdenrajch
Radość zwycięstwa
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Niech nadchodzące Święta Wielkanocne umocnią
Waszą wiarę w zwycięstwo Chrystusa, 
niech ona kształtuje całe Wasze życie. 

Zdrowych i radosnych Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego Mieszkańcom Gminy Bodzentyn 

życzy
Poseł na Sejm RP Agata Wojtyszek

Biuro Poselskie Agata  Wojtyszek 
27-200 Starachowice
ul. Na Szlakowisku 2

Wicemarszałek 
Województwa Świętokrzyskiego

Renata Janik

Z       okazji
Świąt Wielkiej Nocy 
życzę Państwu zdrowia, ciepła 
rodzinnego i wiosny w sercu. 
Niech ten czas zadumy przyniesie 
potrzebne refleksje, nadzieję 
i radość, że Pan Zmartwychwstał!


